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KATA PENGANTAR 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT Tuhan Yang 

Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan karunia-Nya sehingga penulis 

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pengaruh Layanan 

Informasi Disertai Papan Mading Terhadap Persepsi Positif Siswa Tentang 

Karakter Bersahabat Guru BK Di Kelas X-1 SMA Negeri 1 Batang Kuis”. 

Skripsi ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk 

memperoleh gelar sarjana pendidikan Jurusan Psikologi Pendidikan dan 

Bimbingan di Fakultas Ilmu Pendidikan Unimed. Dalam penyelesaian skripsi ini, 

penulis banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu 

dengan sepenuh hati penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada: 

1. Bapak Prof. Dr. Syawal Gultom, M.Pd, selaku Rektor Universitas Negeri 

Medan. 

2. Bapak Dr. Nasrun MS, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Negeri Medan, Bapak Prof. Dr. Yusnadi, MS, selaku Wakil Dekan bagian 

Akademik, Bapak Drs. Aman Simaremare, MS, selaku Wakil Dekan bagian 

Keuangan dan Bapak Drs, Edidon Hutasuhut, M.Pd, selaku Wakil Dekan 

bagian Kemahasiswaan, beserta staffnya. 

3. Ibu Dra, Zuraida Lubis M.Pd, Kons, selaku Ketua Jurusan Psikologi 

Pendidikan dan Bimbingan dan Ibu Dra. Nurarjani, M.Pd, selaku Sekretaris 

Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. 

4. Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, M.S.,S.Psi, selaku dosen Pembimbing Skripsi 

yang telah banyak memberikan bantuan, dukungan, motivasi, saran, serta  
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ketabahan dan kesabaran dalam membimbing penulis dari awal hingga 

selesainya penulisan skripsi ini. 

5. Ibu Prof. Dr. Asih Menanti, M.S.,S.Psi,selaku Dosen Pembimbing Akademik 

yang banyak membimbing penulis dari segi akademik sejak penulis belajar di 

semester satu. Terima kasih atas segala pengorbanan ibu. 

6. Bapak Drs. Edidon Hutasuhut, M.Pd, Bapak Prof. Dr. Abdul Murad, M.Pd, 

Ibu Prof. Dr. Sri Milfayetty, MS, Kons, S.Psi selaku penguji yang telah 

banyak memberikan masukan dan saran-saran untuk skripsi ini.  

7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan yang 

telah membekali penulis dengan segudang ilmu di bangku perkuliahan. 

8. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Medan atas kerjasama dan  bantuan yang diberikan kepada peneliti. 

9. Bapak Drs. Ramlan, M.Pd, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batang 

Kuis dan ibu Dra. Dahniar yang telah membantu penulis dalam penelitian 

serta staf pegawai, dan para siswa khususnya kelas X-1 yang telah membantu 

penulis selama melakukan penelitian. 

10. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda Abdullah dan Ibunda 

Nursyamsi yang telah memberikan kasih sayang tanpa henti bagi penulis, 

menguatkan penulis dalam doa-doanya, mengupayakan segala dana dalam 

perjalanan studi penulis, merekalah motivator penulis untuk terus melangkah 

meraih mimpi-mimpi akan masa depan penulis. 

11. Untuk adik-adik penulis, Ahmad Sukril Batubara, Rani Batubara, Murni 

Batubara, Abdul Hamid Batubara, terimakasih atas doanya dan selalu 
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memotivasi saya agar tetap semangatsehingga penulis dapat mengerjakan 

skripsi ini dengan baik. 

12. Untuk seluruh keluarga, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungannya 

dan juga doa-doa yang dipanjatkan. Semoga Allah SWT memberikan 

kesehatan serta umur panjang kepada seluruh keluarga kita. 

13. Terkhusus untuk adik kelas, Sri Sulastry dan Irfah Aulaini Damanik yang 

selalu menemani dan membantu serta memotivasi penulis dalam pembuatan 

skripsi ini, menjadi tempat tukar fikiran, terimakasih buat motivasi dan 

doanya selama ini.  

14. Untuk sahabat-sahabatku terkasih: Muhammad Habibulloh, Juliani, Diyah 

Syahmawati, Khoiruddin Pulungan, Lisnayanti Harahap, Annisa Randatika 

Pulungan dan Dediyanto. Terimakasih untuk kebersamaan kita selama ini, 

persahabatan yang indah yang kutemukan dari kalian, menjadikan hari-hari 

ku penuh arti selama berjuang di bangku studi, serta dukungan dan bantuan 

teman-teman dalam menyelesaikan skripsi ini, aku mengasihi kalian. Semoga 

kesuksesan ada di tangan kita. 

15. Untuk Adik-adik dan teman-teman lainnya dari Alumni SMK Negeri 3 

Panyabungan yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. Terima 

kasih banyak atas kebersamaan kita selama ini. 

16. Tidak lupa juga terimakasih banyak penulis, penulis sampaikan kepada Bapak 

Abdul Furqon yang telah memperjuangkan dan memotivasi penulis untuk 

masuk PTN serta kepada semua guru-guru SMK Negeri 3 Panyabungan, yang 

telah mendidik penulis selama 3 tahun dibangku SMK. 
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17. Buat teman-teman kelas BK ekstensi 2012: Zulkifli, Fajar, Fauzan, Meli, 

Pinta, dan Kiki, Kalian adalah saudaraku dikampus selama 4 tahun ini dan 

semua teman kelas BK ekstensi 2012 yang tidak bisa disebutkan namanya 

satu persatu. Terimakasih kebersamaannya selama ini dan selalu memberikan 

semangat dan memberikan doa yang tiada henti-hentinya untuk kita semua, 

semoga kita sukses kedepannya ya, amin.  

18. Buat teman-teman PPL-T 2015 SMA Negeri 1 Batang Kuis (Santo, Tedi, 

Bang Eko, Marlond, Dita, Eka, Ana, Anggi, Uci, Indah, Inung, Nurul dan 

teman-teman yang lain) terimakasih untuk semua kebersamaan dan kenangan 

kita yang tak kan terhapus oleh waktu. 

19. Buat teman-teman dikos, Supra Cipto, Rizki Ramadhansyah P, Bang Budi, 

Bang Yusuf, Bang Amar dan Dedi Keso. Terimakasih yang sedikit 

banyaknya sudah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 

Semoga bantuan dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis mendapat 

balasan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu penulis mengharapkan 

saran yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. 

Kiranya isi  skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita khususnya dalam khasanah ilmu 

pendidikan bidang  bimbingan dan konseling. Akhirnya penulis mengucapkan 

terima  kasih, semoga skripsi ini berguna bagi kita semua khususnya para 

pembaca. 

         Medan,    Juni 2016 

         Penulis,  

 
 

Hambali 

         NIM. 1122151007 


